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ABSTRAKSI 

ANALISIS DAN PREDIKSI PERKEMBANGAN DESAIN FISIK 

DAN FITUR PADA TELEPON SELULER MEREK NOKIA 

Abstrak: 

Anna Edita Wijayak.usumaningtyas 
Teknik Manufaktm, Universitas Surabaya 

Saat ini para produsen ponsel sating bersaing ketat dalam mendapatkan perhatian 
konsmnen dengan menampilkan produk yang inovatif. Semakin beragamnya 
produk yang ditawar~ mak.a life cycle yang dialami produk menjadi semakin 
pendek. Pada Tugas Akhir ini dilakukan studi ~ian untuk mengetahui pola 
perkembangan produk ponsel beserta life cycle yang terjadi pada masing-masing 
produk sehingga produk tersebut dapat bertahan di pasaran. Sebagai studi kasus, 
Nokia dijadikan sebagai obyek penelitian Tugas Akhir ini selak.u market leader 
dalam produksi ponsel. Analisis pola perkembangan produk akan dilakukan pada 
product range yang telah ditentukan oleh Nokia dimana product range tersebut 
dikelompokkan berdasarkan segmen konsumen yang ak.an dituju Dari 6 product 
range yang dikategori.kan Nokia, analisis ak.an difokuskan pada 3 product range 
yaitu basic, expression, dan smart classic dari keluaran tahun 1998 hingga 2005 
yang didapatkan dari situs maupun flyers. Data tersebut akan disusun dalam satu 
tabel keseluruhan maupun pengelompokan produk beserta spesifikasinya 
berdasarkan launching date-nya. 
Adapun analisis dilakukan pada 3 kriteria antara lain : desain ftsik, fitur 
fungsional, dan fitur personalisasi sesuai dengan spesifikasi produk yang dimiliki. 
Dari pengamatan pola tersebut, dianalisis bahwa pengembangan desain fisik 
dilakukan sesuai dengan kriteria dan standar yang telah ditetapkan. Fitur yang 
dimiliki ponsel Nokia pun selalu berkembang dan jarang dilaknkan peniadaan 
fitur. Pengembangan fitur personalisasi pada tiap product range pWl sesuai 
dengan ciri khas yang akan dimunculkan. Sedangkan life cycle yang terjadi pada 
tahun 2001-2003, life cycle terpendek dicapai oleh ponsel expression dan tahun 
2004-2005 ponsel smart classic yang mengalami life cycle terpendek. Setelah 
didapatkan pola dan life cycle produk, kemudian akan dilakukan prediksi desain 
dan fitur yang kemungkinan akan dipertahankan pada seri berikutnya. Prediksi 
dilakukan pada tiap product range yang dipilih sebagai studi kasus. Hasil prediksi 
pun juga akan dibandingkan dengan ponsel dalam satu product range yang telah 
diluncurkan pada awal hingga pertengahan tahun 2006 dan dirangkum dalam 
bentuk tabel dan defmisi. 
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